TALIANSKO - ISCHIA -TERMÁLNY RAJ
3* Hotel Aragonese s polopenziou v Ischia Ponte
hlavné centrum ostrova blízko promenády/5 min/.

Termálne pramene. Na ostrove vyviera viac než 100 prameňov. Pozostatky vulkanickej aktivity sú stále
pozorovateľné: termálna voda, fumaroly, prírodné parné kúpele a sauny.
Termálne parky. Najkrásnejšie Poseidonove záhrady pri romantickom zálive, 22 termálnych bazénov (20°C 40°C), detský bazén, prírodná sauna vytesaná do skaly, jaskyňa Indiana, slnečné terasy, reštaurácie, olympijský
bazén s morskou vodou, Jaskyňa vína, kozmetické kúry: inhalácie, masáže a ďalšie procedúry, súkromná piesočná
pláž. Afroditine záhrady. Park Castilione Terme. Park Negombo umiestnený na čarokrásnej pláži. Záhrady Eden,
len pár krokov od miesta, kde býval Michalangelo Buonarroti. Botanické záhrady napr. La Mortella – viac než 185
druhov rastlín z celého sveta vrátane vzácnych tropických rastlín. Nádherný výhľad ! Aragonský hrad na malom
skalnatom ostrove - dominanta a symbol celej Ischie. Doporučujeme vystúpiť až na najvyšší bod ostrova – bývalú
sopku Epomeo, úžasné panoramatické výhľady až na Vezuv, na ostrovy Capri a Procida.
Predbežný program:
1. deň Odchod vlakom z Bratislavy o 17.38 do Viedeň Hbf. 18.43. Nočný vlak EN 40233 Wien Hbf.
odchod 19.23 príchod Rím 9.22.-(lehátko). Prestup na vlak do Neapola.
2. deň Príchod do Neapola, transfer autobusom a loďou na ostrov Ischia, transfer na hotel, ubytovanie,
večera.
3. deň – 8. deň Pobyt pri mori s polopenziou.. Český delegát organizuje rôzne fakultatívne výlety:
okruh po ostrove, výlet loďou na ostrov Capri, výlet do Pompejí a na sopku Vesuv, vstupenky do termálnych
parkov.
9. deň Raňajky, transfer do prístavu, loďou do Neapola, transfer na žel. stanicu, vlakom do Milána prehliadka, nočný prejazd do Viedne/lehátko/.
10. deň
Príchod do Bratislavy 11.22.
Ubytovanie: 2-posteľové izby (s možnosťou prístelky) s kúpeľňou a vlastným sociálnym zariadením.
Rodinný hotel Aragonese sa nachádza na kľudnom mieste s výhľadmi na mesto Ischia.
Služby: ZDARMA hotelový bazén s termálnou vodou s teplotou 34°C. Slnečná terasa s lehátkami a
slnečníkmi, recepcia, bar,
Stravovanie: formou polopenzie, raňajky a večere servírované.

Termín:

3.7. - 12.7.2020
4.9. - 13.9.2020

7 nocí Cena 490 €
7 nocí Cena: 490 €

1.turnus
2.turnus

Zahŕňa: 7x ubytovanie v 3* hoteli v 2-posteľových izbách, 7x polopenzia, vstup do vonkajšieho
bazéna, 2x lehátka v šesťmiestnom kupé (Viedeň – Rím a späť Miláno-Viedeň), bus žst.-prístav, bus
prístav – hotel a spät, bus prístav – žel. stanica, trajekt Neapol – ostrov Ischia a späť, technický
doprovod zájazdu (účastníkov doprevádza pri ceste z Bratislavy do hotela a späť), česky hovoriaci
delegát na mieste a pobytová taxa.
Nezahŕňa: cestovné poistenie klienta, vlakový lístok. Pre neželezničiarov stojí cestovný

lístok spiatočný Bratislava - Rím cca. 300 €. Lístky FIP: ÖBB, FS
Nadštandardtná služba: lehátko v štvormiestnom kupé príplatok 10€/osoba jedna cesta.
www.devin-valcik.sk

devin-valcik@nextra.sk

Záujemci prihláste sa na ZV OZŽ RD Bratislava hl. u Ing. Jozef Janota
0905-429968 a p. Alica Poláková 0904-220619 žel. 920-5222, 4083

Vážení účastníci zájazdu na ostrov Ischia v Taliansku
3.07. – 12.07.2020
v termíne od 4.09. - 13.09.2020
1. deň. Zraz účastníkov je o 1615 na žst. Bratislava hlavné pred vládnym salónikom
na 1. nástupišti smerom k dopravnej kancelárii.
Odchod vlakom Rex 2527 cez Marcheg do Viedne o 1638 hod. !!!!!!!
Príchod do Viedne Hbf
o 1743 hod.
Odchod z Viedne Hbf. EN 233 do Roma Termini
o 1923 hod. -lehátko
Príchod do Roma Termini o
922 hod. prestup
2. deň. - odchod Roma Termini
o 1025 hod.
Príchod do Neapoli Centrale
o 1133 hod.
12.00 odchod autobusu od ţst. Napoli a príchod do prístavu Pozzuoli.
Trajekt na ISCHIU z prístavu Pozzoli čas plavby cca.1 hod.,
Prístav Ischia Porto - transfer do hotela Aragonese – ubytovanie a večera. Kúpanie
v termálnom bazéne hotela.

3 až 8 deň budú organizovať delegátky CK LOSTAR
3. deň - Okruh po ostrove, návšteva Ischia Ponte, Casamicoly, Laca Amena, Foria a
Aragonskeho hradu – vstup okolo 10 €. Výlet autobusom stojí 18 € na osobu aj s
ochutnávkou likérov vyrábajúcich sa z ovocia pestovaného na ostrove ktoré chemicky
neošetrujú.
4.deň - celodenný výlet loďou na ostrov CAPRI, ktorý je 3x menší ako Ischia, ale je jeden
z najkrajších ostrovov v Tyrhénskom mori. Návšteva slávneho chrámu Sv. Michala,
výstup lanovkou na najvyšší bod ostrova Monte Solaro, návšteva jedinečnej Modrej
jaskyne a kúpanie. Cena výletu aj asi 60 €.
5.deň – voľný program – kúpanie v mori alebo termálnych bazénoch – kúpaním v nich sa
do ľudského organizmu pokoţkou vstrebáva mnoţstvo minerálnych prvkov, priaznivo
pôsobiacich na zdravie človeka. , termálny park Poseidonove záhrady vstup cca 30 € na
celý deň - sú to najväčšie termálne kúpele ostrova s 25 bazénmi, termálnou liečivou
morskou vodou s teplotou od 28°C do 40°C stupňov. Minerálne pramene vznikli
vulkanickou činnosťou a blahodarne pôsobia na pohybové ústrojenstvo, koţné choroby,
ţenské choroby, choroby vzniknuté v dôsledku chladu a iné.
6.deň – celodenný výlet loďou do Neapola , návšteva Pompejí antického mesta
zasypaného popolom v r. 79 n. l., keď tu bolo zasypaných asi 2 000 ľudí. Nenáročný
výstup na ku kráteru sopky Vesuv vo výške 1 270 m nad morom, ktorá sa naposledy
prebudila v r. 1944. Impozantný pohľad do kráteru, jedinej činnej sopky v Európe je
nezabudnuteľný a treba ho vidieť. Taktieţ sa nám naskytne panoráma celého zálivu a na
okolie Neapolu. Cena výletu aj vstupy asi 60 € alebo voľný program a kúpanie.

7.deň – kúpanie a voľný program. Ostrov má mnoho pláţí. Z hotela na pláţ – cca 300 m.
Návšteva termálneho parku v Casamicole. 26 €.
8.deň – návšteva Afroditinych a Apolonovych záhrad Sant Angelo – tieto liečebné
kúpele na západnej časti pláţe Maronti tvorí niekoľko bazénov s termálnou vodou , sauny
a jaskyne s parnými kúpeľmi. 26 €.
9.deň – v dopoludňajších hodinách odchod loďou do Neapola – bude spresnený na mieste
/ okolo 9.00 hod./ .
Odchod vlaku z Neapol Centrále FR 9638 1230 hod.
Príchod Miláno Centrále
1700 hod prestup na R 24950 odch. 17:27
Príchod na žel. Stanicu Miláno Porto Garibaldi o

17:34

Prehliadka Milána –ţel. stanica sa nachádza v centre historickej časti mesta.
Odchod z ţst. Porto Garibaldi
. NJ 235
2110 hod
10.deň

Príchod Wien Hbf
Odch. z Wien Hbf. Rex 2512 s odch.
Príchod do Bratislavy hl. st.

853
916
1022 hod

Program je dobrovoľný !!!!!!
Doporučujeme poistenie zdravotných a liečebných nákladov.
Ţiadame účastníkov zájazdu, aby si vybavili ţiadanky na voľné lístky FIP na štáty OBBRakúsko a FS- Taliansko a dali pozor na voľné lístky FIP ktorých platnosť je 3 mesiace.
Fakultatívne zájazdy sú dobrovoľné ich ceny sú pribliţné. Poradie zájazdov sa môţe
zmeniť.
Ţiadame prihlásených účastníkov, aby zaplatili do 15.04.2020 celú sumu zájazdu na účet
organizátora ZO OZŢ , Rušňové depo Bratislava hl., Tupého 4, 813 05 Bratislava.
Číslo účtu:
SK73 1111 000 000 131 033 6006 UniCredit Bank
Variabilný symbol: dátum narodenia účastníka
Špecifický symbol: číslo turnusu
Poznámka :
priezvisko platiteľa
Kontakt: mail: devin-valcik@nextra.sk tel: 0905-429 968, ţel. 920-4083
0904- 220619, ţel. 920-5222

